
 

  

  

  

  

הרשחיי פרשת 
úøåúî äùøôä ìò íéùåãéçì ùã÷åî åìåë ïåìòä ,à"òéæ ìåãâä åðéáø ìù åúøéèô á÷òå åéøôñåéäéù ïåöø éäéå ,ä  åðãòá øùåé õéìî

ìàøùé ìë ãòáå    



  )(כד, אזקן"  "ואברהם


      






       



      
    
 

 

   

   
 


  
   

  
        




  
     

 



  (כד, לד)אנכי"  אברהם עבד "ויאמר

    


   




    

    


    


        
         

   


  
      



    


 
         

        


 






בארה של תורה
 äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø áøä úàî♦ úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"òù íéðééåöîä íéøòù ììåë é"ò ì"åé 

úëøòîä úáåúë :  

ò ïéòéãåîé úéì  

 óñåé úìéñî3/10   

ìè'- 08-9744220   

ì"àåã öåôú úîéùøìä:  

 rg5740@gmail.com  

 ùã÷åî ïåìòä  â"äáëùø ìåãâä åðéáø úîùð éåìéòì ïøîâä ïåàøéá  óñåé äéãáåòä"äìì÷åöæ    'ñî ïåéìâ40  øîïåùç "òùúã 

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 
 צביה בת סרח ע"ה ♦רחל בת סאלחה ע"ה 

 מרת הילה בת פאני ע"ה♦המנוח חיים בן נעמי ז"ל
  המנוח אברהם בן גורג'יה ז"ל
 גאולה בת רחל מעברי ע"ה

ע"הרביןמרת מרים בת יוכבד

  ע"ה מזין מרת ויקטוריה בת ברטה
  המנוח שלמה בן חיים סלימאן ז"ל

 מרת שמחה בת חונצה ע"ה 
 ע"ה קוגן מרת איטה בת אידס



 

 

  )(כד, סבראי"  לחי באר מבוא בא "ויצחק

         
    



 
 

  





 



 
  


 



  





 


  
  
 




 

 
 



  )(כה, הליצחק"  לו אשר כל את אברהם "ויתן



   
 

  







   
  




    




 


 
 
  




 


   




        
 


 
 

  
 


      

  





  




   
  
  

  
  

 כליפה מקיקיס בן פרשה כלילה עידן ז"ל
  שלום בן חממה אהרוני ז"ל
 בנימין בן מרים מזרחי ז"ל 

שלמה בן יחיה יהודה ז"ל
  מרים בת שלום יהודה ע"ה

 מסעודה בת פורטונה דמרי ע"ה

 חברוני ז"ל שמואל בן תאג'ה
 תמר בת ברוד מלמד ע"ה

 רפאל חיים בן שמחה כדורי ז"ל

 ז"ל שלום המנוח אביעד בן יפה♦  ע"ה אברהםמרת ורדה בת סאלם♦למש' חנוך הי"וז"לחיים בן נעמי המנוח 


